Lista de Material Escolar 2022 – 2º Ano Ensino Fundamental
Material Individual:
02 - Cadernos Criativos (cantos arredondados, espiral
flexível) com pauta 96 folhas ou caderno, de capa dura, 96
folhas com margem e pauta – Língua Portuguesa e
Ciências Humanas.
01 - Caderno Brochura, capa dura, PAUTA VERDE- 40
folhas – PRODUÇÃO TEXTUAL
01 - Caderno quadriculado (200mm X 275 mm) brochura
(96 folhas), capa dura - Matemática
01 - Dicionário Aurélio (conforme Acordo Ortográfico)

Material de uso diário na mochila
01 - Estojo com zíper contendo: 01 apontador com depósito
para lixo; 01 borracha branca flexível; 01 lápis preto
apontado; 01 tesoura sem ponta pequena; 01 caixa de
Ecolápis de cor Caras e Cores com 12 cores; 01 caixa Ecogiz
de cera bicolor com 12 cores de cera, 01 cola (deverá ser
reposto)

Material a ser entregue a Professora
01 - Kit da matemática - Caixa organizadora contendo:
material dourado de madeira, 100 palitos de picolé (cor
natural), liguinhas de elástico para amarrar dinheiro (ao
menos 20 unidades); 1 relógio de ponteiro pequeno (que
funcione); materiais para contagem de diferentes tamanhos
( tampinhas); 1 fita métrica de 150 cm, calculadora,
calendário de 2022- Apenas para os estudantes novos;

01 - Pote de massa de modelar 500g (azul ou vermelhameninos; marrom ou laranja -meninas);
03 - Chamequinhos 100 folhas A4 - branco;
01- Bloco de desenho A3 branco;
01 - Caixa de cola colorida;
02- pincéis ( grosso e fino).

LÍNGUA PORTUGUESA: Aprender Juntos 2 – Cícero de
Oliveira Silva, Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva – Ed. SM,
6ª edição (com o selo da BNCC)
FILOSOFIA: Minha História no Quintal – Coleção: O
início de uma mudança 2º ano – 18ª ed. (com selo da BNCC)
HISTÓRIA E GEOGRAFIA: Presente Ciências
Humanas- Projeto Presente- História e Geografia 2 – 5ª
edição. (com o selo BNCC)
INGLÊS: BE Bilingual Education ( Currículo Bilíngue).

O material didático será entregue no início do ano letivo.
CIÊNCIAS NATURAIS: Esse componente curricular será
desenvolvido por meio do projeto didático.
ORIENTAÇÕES:
* O uso do UNIFORME é OBRIGATÓRIO para os dias
de aula e atividades extraclasses e poderá ser adquirido
no BAZAR.
* O material deverá vir encapado e etiquetado com as
seguintes informações: nome, série, turno e componente
curricular.
* No primeiro dia de aula, o estudante deverá apenas
trazer os seguintes materiais: estojo e cadernos. No
decorrer da semana, a professora indicará qual livro
deverá ser enviado de acordo com a grade horária.
* Material complementar para projetos específicos
poderá ser solicitado, no decorrer do ano letivo, para uso
individual.

OBSERVAÇÃO:

O material didático está disponível nos
seguintes locais:
. Nas livrarias e papelarias do DF;

Livros Didáticos:

www.modernacompartilha.com.br;

MATEMÁTICA: Projeto Presente Matemática 2. Luiz
Márcio Imenes, Marcelo Lellis. 5ª Edição. São Paulo: Ed.
Moderna, 2019 (com o selo da BNCC)

https://loja.editorasophos.com.br;

CADERNO
DE
ATIVIDADES–PRESENTE
MATEMÁTICA 2° ANO. Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis.
5a Edição. São Paulo: Ed. Moderna, 2019.

ARTE: Presente Arte 2º ano. Rosa Iavelberg, Tarcísio
Tatit Sapienza, Luciana Mourão Arslan. 5ª Edição. São
Paulo: Ed. Moderna, 2017.

.https://www.scolados.com/lista-escolar-notredame-brasilia

INÍCIO DO ANO LETIVO 2022
- 03/01/2022 – Início do Curso Integral.
- 26/01/2022 - Início das aulas.
- 01/02/2022 – Reunião com pais e/ou responsáveis do 2º ano do Ensino Fundamental.

A lista de material e o plano de execução estão disponíveis no site do Colégio: brasilia.notredame.org.br

